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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.01. Kesimpulan  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, dihasilkan bahwa ada hubungan 

negatif yang signifikan antara antara dukungan sosial ayah dan stres 

pengasuhan ibu yang memiliki anak pra-sekolah. Semakin tinggi dukungan sosial 

ayah berarti semakin rendah stres pengasuhan ibu, sebaliknya semakin rendah 

dukungan sosial ayah berarti semakin tinggi stres pengasuhan ibu. Dengan 

demikian, hipotesis yang disusun dapat diterima. Dukungan sosial memberikan 

sumbangan efektif sebesar 24,8% terhadap stres pengasuhan ibu yang memiliki 

anak pra-sekolah. 

6.02. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang ada, peneliti 

memberi saran sebagai berikut : 

1. Bagi para ibu 

Diharapkan dapat memiliki sikap yang terbuka dalam menerima 

dukungan sosial dari ayah, yang merupakan partner dalam mengasuh anak 

pra-sekolah. Sikap terbuka dalam menerima dukungan sosial dapat membuat 

ibu merasakan dukungan sosial dari ayah sepenuhnya sehingga resiko 

mengalami stres pengasuhan dapat berkurang. 
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2. Bagi para ayah 

Diharapkan dapat memberikan dukungan sosial khususnya kepada ibu 

yang sedang mengasuh anak usia pra-sekolah. Dukungan sosial dapat 

berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan informasi 

dan dukungan instrumental. Dukungan emosional dapat berupa empati, 

kepedulian, serta motivasi kepada ibu. Sedangkan dukungan penghargaan 

dapat berupa pujian, perbandingan positif. Dukungan informasi dapat berupa 

ketersediaan artikel atau informasi-informasi yang mendukung dalam 

pengasuhan anak. Dukungan instrumental adalah dengan menyediakan 

pendampingan atau bantuan secara langsung kepada ibu yang sedang dalam 

proses pengasuhan. Memberikan dukungan sosial yang tepat dapat 

mengurangi resiko ibu mengalami stres pengasuhan 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengamati kelemahan-

kelemahan dalam penelitian sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya.  

Bagi peneliti yang ingin meneliti tentang hubungan dukungan sosial ayah 

dengan stres pengasuhan ibu yang memiliki anak pra-sekolah disarankan 

untuk mempertimbangkan faktor lain yang menyebabkan terjadinya stres 

pengasuhan sepert karakter ibu, karakter anak atau faktor demografis lainnya 

agar dapat mengetahui faktor yang paling mempengaruhi stres pengasuhan 

ibu yang memiliki anak pra-sekolah.  




